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Sayın Başkan, 
Meclisimizin Değerli Üyeleri, 
Meclisimizin Saygıdeğer Onur Üyeleri,  
Değerli Misafirler ve 
Kıymetli Medya Mensupları, 
 
Mart ayı meclis toplantımızda görüşlerimi sizlerle paylaşmadan 
önce, hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 
 
Öncelikle yakın tarihte kaybetmiş olduğumuz değerli bir 
büyüğümüzün üzüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. 
Odamız Meclisi Eski Üyelerinden Sayın Hulusi Damgacıoğlu bu 
ay içinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan 
rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.   
 
Bildiğiniz gibi Oda seçimlerinin gerçekleştirilmesine çok az bir 
zaman kaldı. Daha önce de sizlere duyurduğumuz gibi, 2 Nisan 
2018 Pazartesi günü Hilton Elmadağ Convention Center’da 
yapılacak Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri seçimlerinin 
ardından 7 Nisan 2018 Cumartesi günü de Odamız Meclis 
Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, TOBB 
Delegeleri ve Meslek Komitesi Başkanları ve Yardımcıları 
seçimlerini Odakule binamızda yapacağız. Bu seçimlerin 
Odamız ve camiamız için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ediyorum. 
 
Odamızın seçim takvimini göz önünde bulundurarak, Oda 
seçimlerinden önceki bu son Meclis toplantımızı, 
tamamlanmak üzere olan görev dönemimize dair bir genel 
değerlendirme yapmaya ayırdık. Ana gündem maddesini 
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“Yönetim Kurulumuzun 2013-2018 Faaliyet Dönemine ve 
Etkinliklerine Bir Bakış” olarak belirlediğimiz Meclis 
toplantımıza hoş geldiniz.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Şimdi ana gündem maddemizle ilgili görüşlerimi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. 
 
2013-2018 dönemini kapsayan görev süremiz boyunca, 
Türkiye’nin en köklü ve en büyük sanayi odası olan İstanbul 
Sanayi Odası’nı yönetme onur ve sorumluluğunu layıkıyla 
taşımanın gayreti ve mutluluğu içinde olduk. Yüreğimizde 
hissettiğimiz bu mutluluk bize hiçbir zaman azalmayan bir 
çalışma şevki ve azmi verirken sizlerin de gücümüze güç katan 
kıymetli desteğinizi, bizleri motive eden pozitif yaklaşımınızı 
her zaman yanımızda hissettik. Bu vesileyle şahsım ve yönetim 
kurulumuz adına siz değerli Meclis Üyelerimize teşekkür 
ediyor, şükranlarımızı sunuyorum.      
 
Hatırlayacaksınız, göreve geldiğimiz dönemde sizlerle 
paylaştığımız çalışma programımızda; daha güçlü bir sanayinin 
daha sağlam bir ekonomik ve toplumsal istikrarın temeli 
olduğu gerçeğini toplumun tüm kesimlerine ve ilgili kurumlara 
anlatmanın yeni dönemdeki ana hedefimiz olduğunu ifade 
etmiştik. Öte yandan, uzun vadeli bir sanayi vizyonuyla ve 
Türkiye’nin güçlü bir endüstri ülkesi olması hedefiyle 
çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğimizi belirtmiştik.  
 
Gerçekten de geride bıraktığımız beş yıl, sadece Türkiye için 
değil dünyanın bütün bölgeleri için yüksek katma değerli sanayi 
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üretimini merkeze alan bir ekonomi anlayışının yükseldiği, 
ekonomik durgunluktan çıkışın anahtarının sanayiye ve 
üretime dönüş olduğu bir dönem oldu.  
 
Sizlerle bugün paylaştığımız 2013-2018 Faaliyet Raporumuzda 
da görüldüğü gibi biz bu dönemde; sanayicilerimiz ile hem 
Hükümetimiz hem de kamuoyu arasında bir köprü olma 
misyonumuzu yerine getirdik. Bu bağlamda, sanayimizin ve 
genel olarak ekonomimizin daha iyi bir noktaya taşınması için 
hükümetimize birçok talebimizi ve önerimizi ilettik. Bakanlar 
ve seçkin konuklarımızla düzenlediğimiz Meclis toplantılarımız 
ve Meslek Komiteleri Ortak toplantılarımız, Ankara 
ziyaretlerimiz ve diğer tematik toplantılarımız vesilesiyle 
Başbakanımız, Bakanlarımız ve bürokrasimizle birçok defalar 
bir araya geldik.  
 
Bu temaslarımız, siz değerli Meclis üyelerimiz başta olmak 
üzere sanayicilerimizin bize ilettiği sorunları dile getirmemiz 
için önemli bir iletişim platformu oluşturdu. İstanbul Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu olarak bu iletişim platformunu 
değerlendirirken, çalışma dönemimiz boyunca ön plana 
çıkardığımız işbirliği anlayışımıza özel bir önem verdik. 
Sorunlarımızla birlikte çözüm önerilerimizi de dile getirerek her 
zaman çözümün de bir parçası olduk.  
 
İşte bu anlayışımızın sonucunda çok önemli kazanımlar 
sağladık. Bunların başında hiç kuşku yok ki, dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de sanayi odaklı bir üretim ekonomisi 
anlayışının Hükümetimizin gündemine girmiş olması yer alıyor. 
Övünerek söyleyebiliriz ki İstanbul Sanayi Odası olarak 
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Türkiye’de de yeniden üretim ekonomisine dönülmesi 
konusundaki çabalara öncülük yaptık.  
 
Birkaç örnek verecek olursam: Özellikle son dönemde Meclis’e 
sevk edilen KDV reformu; KGF desteklerinin başlaması ve 
devam etmesi; imalat sanayiinde kullanılan hammaddelerle 
ilgili vadeli alımlarda KKDF’nin kaldırılması; yatırım, personel, 
AR-GE ve ihracat teşviklerinin yeni bir anlayışla genişletilmesi; 
işçi-işveren ilişkilerinde reformlar yapılması; sanayi arsalarının 
aşırı pahalanmasının önüne geçilmesi; vergi süreçlerinde 
sanayiciyi koruyan düzenlemeler yapılması ve bunun gibi 
birçok konu, bizim dile getirmemizin ardından hayata 
geçirilmiş bulunuyor. Vizyoner önerilerimize ve bu önerileri 
temel alarak getirilen somut çözümlere dair ayrıntılı listeyi 
faaliyet raporumuzda bulabilirsiniz. 
 
Hayata geçirilmesinde öncü rol oynadığımız üretim odaklı 
ekonomiye geçişte çok önemli bir halka da, yerli üretimin ve 
yerli malı alımının desteklenmesidir. Bu düşünceden hareketle 
savunma sanayii, havacılık, sağlık ve enerji sektörleri başta 
olmak üzere birçok alanda sanayicilerimiz ile kamu kesimini ve 
ilgili tedarikçi kuruluşları bir araya getiren etkinlikler 
düzenledik. Bu konularda Sağlık Bakanlığı, THY Teknik, TAİ-
TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, üçüncü havalimanı ve SAHA 
İstanbul ile işbirliklerine adım attık. 
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Az önce de belirttiğim gibi, dünyada yükselen bir değer olan 
işbirliğini kurumsal bir değer olarak benimsedik. Bütün 
çalışmalarımızda işbirliği kültürüne önem verdik. Yeni nesil 
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Sanayi Kongrelerinde, üniversite-sanayi işbirliğine yeni model 
arayışımızda, teknoparkların ve OSB’lerin yeni çağın sanayi 
ruhuna uygun bir şekilde geliştirilmesi arayışlarımızda ve diğer 
birçok faaliyetimizde işbirliği anlayışı ve kültürü bizlere eşlik 
etti. 
 
Hatta bu işbirliği anlayışı ve kültürünün bir gereği olarak da 
çalışma dönemimizi boyunca sektörlere ait tüm sektörel 
dernekler ve STK’larla yakın ilişki içerisinde olduk ve 
çalışmalarımızda sürekli iletişim halinde bulunduk. 
 
Çatı örgütümüz TOBB’un genel kurul toplantılarına 
delegelerimizle katıldık. Başkanlığını yaptığım TOBB Sanayi 
Konseyi toplantısına üye arkadaşlarımızla katılım sağlayarak 
sanayimizin sorunlarına çözüm aradık. 
 
Valimizin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı, benim de doğal 
yönetim kurulu üyesi olduğum İstanbul Kalkınma Ajansıyla 
verimli işbirliği sergileyerek önemli projelere imza attık. 
 
Paydaşı olduğumuz Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İktisadi 
Kalkınma Vakfı ile de etkili ve verimli bir diyalog sürdürdük.  
 
Faaliyet dönemimiz boyunca en çok öncelik verdiğimiz 
konulardan birisi de sanayinin finansmanıyla ilgili 
çalışmalarımız oldu. Bildiğiniz gibi son yıllarda dünya çapında 
parasal kaynakların giderek azaldığı bir döneme girildi. Artık 
kur riskine karşı güvenli, sürdürülebilir, ucuz ve nitelikli sanayi 
finansmanı her zamankinden büyük bir önem taşıyor.  
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Biz de İstanbul Sanayi Odası olarak yeni nesil kalkınma 
bankacılığı önerimizi ve sanayinin finansmanına yönelik 
yenilikçi önerilerimizi sürekli dile getirdik. Teminat yetersizliği 
nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lerimize KGF’nin kefil olduğu 
“Nefes Kredisi” kampanyasına güçlü destek verdik. Alternatif 
finansman konusunda sanayicilerimizin bilinçlenmesine 
yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik. Ayrıca yeni nesil kalkınma 
bankacılığına dair önerimizin de ekonomi yönetiminin 
gündemine girmesini ve yerini korumasını çok önemli 
buluyoruz. 
 
Öte yandan, küresel rekabet ortamında önemi artan yüksek 
katma değerli üretim yapısına geçiş konusunda da verimli 
çalışmalar yürüttük. Bu doğrultuda yenilikçi girişimciliğin 
desteklenmesi için girişimcileri, şirketleri, yatırımcıları ve 
profesyonelleri bir araya getiren yeni bir işbirliğine imza atarak 
İstanbul Teknik Üniversitesi Çekirdek Ekosisteminin bir paydaşı 
olduk. “İSO Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü”nü verdik. İTÜ ile 
yaptığımız stratejik işbirliği kapsamında verdiğimiz bu ödülün 
yanı sıra İSO KOZA Girişimcilik Programı ile de girişimcilere 
birçok önemli destek sağladık.  
 
Yüksek katma değerli ve yüksek teknolojiye dayalı üretim 
yapısına geçiş için, girişimcileri desteklemenin yanı sıra sanayi-
üniversite işbirliği alanında da sonuç odaklı çalışmalar da 
bulunduk. Üniversitelerde ve teknoparklarda üretilen yeni 
teknolojilerin ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılması 
amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile birlikte “İSO 
Sanayi - Teknopark Ortak Çalışma Komisyonu”nu kurduk. 
Ayrıca sanayi-üniversite işbirliği konusunda etkin, nitelikli ve 
sonuca ulaşabilen işbirliklerinin oluşturulması hedefiyle 
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İstanbul’un önemli üniversiteleri ile “İSO-Sanayi Platformu”nu 
oluşturduk.   
 
OSB’lerin de yüksek katma değerli üretim yapısına geçişte 
büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu doğrultuda, yüksek 
katma değerli, temiz üretim yapan İstanbullu sanayicimizin 
teşviki için yeni nesil organize sanayi bölgeleri kurulması 
amacıyla İstanbul Sanayi Odası OSB Geliştirme İhtisas 
Kurulu’nu kurduk. 
 
İstanbul sanayisinin geleceğine yönelik çalışmalarımızı, 
ülkemizde bir şehir için hazırlanan ilk sanayi stratejisi olan 
“İstanbul Sanayi Strateji Belgesi”yle sürdürdük. Bu belgeyi 
kamuoyuyla ve ilgili kurumlarla paylaştık. İstanbul’un sanayisiz, 
sanayinin İstanbul’suz düşünülemeyeceğini hem bu bağlamda 
hem de farklı zeminlerde pek çok kez ifade ettik. 
 
Sanayi sektöründeki enerji verimliliğini özendirmek amacıyla 
bu alandaki başarılı firmaları belirleyerek ilk kez 2017 yılında 
“Enerji Verimliliği Ödülleri” vererek ödüllendirdik.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Yüksek teknolojinin sanayimizde daha etkin kullanımı için az 
önce değindiğim çalışmaları yaparken, arzu ettiğimiz 
dönüşümü kendi bünyemizde başlatarak Odamızın sunduğu 
hizmetlerin büyük bölümünü internet üzerinden 
gerçekleştirmeye başladık. Bu bağlamda üyelerimize yönelik 
kayıt, rapor ve belgelendirme hizmetlerimizi geliştirdik ve 
hızlandırdık. Öyle ki İstanbul Sanayi Odası’nda kapasite raporu 
düzenlenmesini 25 günden, ortalama 10 güne indirdik. Ayrıca 
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kapasite raporu hizmet ücretlerinde radikal bir değişim 
gerçekleştirerek küçük sanayiciler için düzenlenen kapasite 
raporlarının firmaya olan maliyetini azalttık. 
 
İş davaları için zorunlu hale getirilen Arabuluculuk Merkezi’ni 
Odamız bünyesinde kurarak; üyelerimize kendi aralarında veya 
üçüncü taraflarla olan anlaşmazlıklarında hızlı, ekonomik, 
güvenilir ve uzlaşmacı bir çözüm sunduk. 
 
Üyelerimizle ilgili her türlü veri ve bilgiyi güncel şekilde tutarak 
bir yandan üye odaklı hizmet üretmek, diğer yandan 
üyelerimizle etkin iletişimi sağlamak için başlattığımız CRM 
(Müşteri İlişkileri Yönetimi) projemiz ile bilgi altyapımızı yeni 
ihtiyaçları dikkate alarak yeniden kurguladık. 
 
Görev süremiz içinde yine üye odaklı bir anlayışla fiziksel 
imkanlarımızda büyük bir atılıma imza attık. Üyelerimize 
çağdaş ve kaliteli bir mekanda hizmet vermek amacıyla 
İstanbul’un simge binalarından biri olan Odakule binamızı 
yenileyerek, Başbakanımızın katıldığı bir törenle kullanıma 
açtık. 2017 yılının Haziran ayından itibaren tüm birimlerimiz ile 
Odakule binamızda üyelerimize arzu ettiğimiz nitelik ve 
kalitede hizmet veriyoruz. Harcadığımızın emek geçtiğimiz 
günlerde güzel bir karşılık gördü.  Çevreci ve akıllı donanımların 
ışığında yenilenen Odakule binamız Amerikan Yeşil Binalar 
Konseyi'nin verdiği LEED Gold sertifikası almaya hak kazandı. 
 
 
Üyelerimize hizmet sunmak bağlamında merkez birimimizin 
dışında 2013-2018 döneminde yıllardır beklenen bir ihtiyaca 
cevap vererek sırasıyla Yenibosna ve Ümraniye İMES’te 
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temsilcilik, Tuzla ve Hadımköy’de de hizmet birimlerimizi 
açarak hizmetlerimizi İstanbul’un dört bir yanındaki 
üyelerimizin ayağına götürdük. Açılan bu temsilciliklerimiz 
kanalıyla hizmet çeşitliliği de yaratarak daha önceki 
dönemlerde verilmeyen “İhracatta dolaşım belgelerinin satış 
ve onayı” hizmetini de vermeye başladık.   
 
Sanayicilerimizin sorunlarının çözümüne ve ihtiyaç duyduğu 
alanlardaki desteklerine yönelik etkinlikleri, üyelerimizle ve 
sektörlerimizle yerinde buluşmalarla, o bölgenin sivil toplum 
kuruluşları ile işbirliği içerisinde yaptık. Geçtiğimiz yıllarda 
başlattığımız ve sanayicimizden gelen yoğun ilgiyi de 
gözeterek, sayısını ve çeşitliliğini artırdığımız bu 
toplantılarımızı heyecanla sürdürdük.  
 
Üretim mücadelemiz devam ederken demokrasimizin ve ülke 
bütünlüğümüzün zedelenmesine yönelik teşebbüslere karşı 
durduk. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin hemen 
ardından yazılı ve görsel medyada darbe girişimini asla kabul 
etmeyeceğimizi beyan ettik. Bu doğrultuda ülke gündemine 
damga vuran etkinlikler gerçekleştirdik.  
 
15 Temmuz sonrasında ekonomimizin gerçeklerini yabancı 
sermayeli üyelerimizle birlikte dünya kamuoyuna anlattığımız 
“Türkiye’ye Güvenenler, Türkiye’de Üretenler” toplantımız ile 
74 ülkeden 600’ün üzerinde yabancı sermayeli üyemizi, 
Başbakanımız ve bakanlarımız ile buluşturduk.  
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Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Görev süremiz içinde, Odamızın geleneksel bir marka değeri 
olan Sanayi Kongrelerimizi interaktif bir formatta yeniden ele 
alarak gerçekleştirdik. 12’nci Sanayi Kongremize, çalıştaylarla 
oluşturduğumuz Kongre bildirgemizle hazırlandık. 13’üncü 
Sanayi Kongremiz öncesinde ise Anadolu’daki Sanayi 
Odaları’na ziyaretler gerçekleştirerek, işbirliği anlayışımızı 
burada da hayata geçirdik. Rekor katılımla gerçekleşen bu 
kongrelerimiz medyada ve kamuoyunda büyük yankı 
uyandırdı. 
 
Sanayi kongrelerimizde ortaya koyduğumuz bu işbirliği 
anlayışının da gösterdiği gibi, bizler sadece İstanbul’un değil, 
bütün Türkiye’nin sanayi potansiyelini en iyi şekilde 
değerlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu inancımız 
doğrultusunda, odalar arasındaki dayanışmanın artması için 
Anadolu ziyaretlerine önem verdik. Diyarbakır, Mardin, 
Kastamonu, Sivas, Malatya, Şanlıurfa, Bursa, Gebze-Kocaeli, 
Bolu, Çanakkale, Trabzon olmak üzere 11 ilimizin yatırım 
ortamını yerinde inceledik, yeni işbirliklerine zemin hazırladık. 
Ayrıca bu dönemde ilk yurt dışı gezimizi İran’a gerçekleştirdik. 
İran Teknoloji ve Sanayi Bakanları ile özel toplantı 
gerçekleştirirken, Türk ve İranlı firmalar arasında verimli ikili 
görüşmeler yapılmasını sağladık. 
 
Yeri gelmişken, dünyanın çeşitli bölgelerine yönelik bir işbirliği 
vizyonunu üyelerimize kazandırmak, farklı kültürleri ve 
pazarları tanımak amacıyla ülke günleri gerçekleştirdik. 
Dünyanın farklı coğrafyalarından 25 ülke ile ülke günleri, 



11 

 

tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenleyerek üyelerimize 
geniş bir vizyon sunduk. 
 
Dış pazarlara yönelik çalışmalarımızı, ülke günlerinin yanı sıra 
Avrupa Birliği’yle Gümrük Birliği’nin ve dünyadaki serbest 
ticaret anlaşmalarının ele alındığı “Yeni Nesil Ekonomik 
Diplomasi” başlıklı toplantımızla ve diğer etkinliklerimizle 
proaktif bir şekilde sürdürdük. Öyle ki, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesine yönelik çağrımız karşılık buldu ve 
Hükümetimiz bu konudaki süreci başlattı.  
 
Sayın Başkan ve Değerli Meclis Üyeleri, 
 
Bir yandan güncel konularda etkin bir çalışma sürdürürken, 
diğer yandan üretim kültürümüzün ve sanayimizin 
sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalara da imza attık. 
Bu konuda; tüketimden değil üretimden itibar kazanan bir 
toplumsal bilinç oluşturmak için çalıştık; aile şirketlerinin 
kurumsallaşması konusunda üyelerimizin bilinçlenmesi için 
çalışmalar yaptık; eğitim alanında örnek projelere imza attık. 
 
Milli Eğitim Bakanlığımız ile geliştirdiğimiz “Okul-Sanayi İşbirliği 
İstanbul Modeli” sayesinde çok sayıda sanayi firması ile meslek 
liselerinin işbirliği yapmasını sağladık. Bu projemizin başarısı, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm il milli eğitim 
müdürlüklerine örnek gösterilerek aynı modelde benzer 
çalışmalar yapmaları tavsiye edildi.  
 
Az önce belirttiğim gibi, üretim kültürünün gelecek kuşaklara 
kazandırılmasına büyük önem verdik. Bu kapsamda “Sanayinin 
Sonsuz Işığında” ve “Üretenlerin Öyküsü” isimli iki kitaptan ve 
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belgeselden oluşan İstanbul Sanayi Tarihi setimizi 
yayımlayarak kalıcı bir eser bırakma sorumluluğumuzu yerine 
getirdik. 
 
Odamızın bilgilendirme faaliyetleri kapsamında araştırma ve 
yayın çalışmalarımız da 2013-2018 arasında yeni boyutlar 
kazandı. İlk olarak, ülkemizdeki en eski ekonomi dergisi olma 
özelliğine sahip Sanayi dergimizi tasarım ve içerik olarak 
yeniledik ve üyelerimize ücretsiz her ay dağıtımını yaptık. 
Ayrıca dergimizi dijital platforma taşıyarak cep telefonu ve 
tabletten okunmasını sağladık. İletişimimizde güçlü bir araç 
olan internet sitemizi günümüz teknolojisi ile yenileyerek iki 
uluslararası ödül aldık.  
 
Öte yandan 2015 yılı içerisinde üyelerimize ve kamuoyuna 
daha etkin ulaşabilmek için sosyal medyayı ilk kez kullanarak 
iletişim faaliyetlerimizi daha da genişlettik.  
 
Odamızın bir marka değeri olan, sanayimizin ve ekonomimizin 
aynası niteliğindeki Türkiye’nin Birinci ve İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu araştırmalarımızda önemli değişiklikler yaptık: 
Araştırmanın sonuçlarını yaklaşık 2 ay daha erken açıklamaya 
başladık, İSO 500 dergimizin içeriğini ve tasarımını yenileyerek 
daha kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturduk, araştırmanın web 
sitesini hayata geçirdik. 
 
Dünya genelinde ekonomik büyümenin en hızlı ve güvenilir 
öncü göstergesi olarak kabul edilen Satınalma Yöneticileri 
Endeksi-PMI’ın ülkemizde hesaplanması ve yayımlanması için 
IHS Markit ile bir işbirliğine gittik. 1 Eylül 2015 tarihinden 
itibaren “İstanbul Sanayi Odası Türkiye-PMI İmalat Sanayi 
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Raporu”nu İstanbul Sanayi Odası çatısı altında açıklamaya 
başladık. Ayrıca dünyada aylık bazda açıklanan ilk şehir PMI’ı 
olan “İstanbul Sanayi Odası İstanbul-PMI İmalat Sanayi 
Raporu”nu da kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıca bu yılın nisan 
ayında 3 aylık periyodlarla yayınlayacağımız “Sanayide 
Görünüm ve Beklentiler” ve “İhracat İklimi Endeksi” raporları 
için hazırlıklarımız devam ediyor. 
 
Günümüzün yükselen trendlerinden dijital dünya bizler için 
büyük önem taşıyor. Şirketlerin üretkenlik, ciro, kalite, enerji 
verimliliğinde artış, maliyetlerinde azalma ve süreçlerde 
yalınlaşmasını hedefleyen dijitalleşme konusunda dönüşüm 
sağlayacak önemli bir girişime imza attık. Üyelerimizin dijital 
dönüşümüne rehber olmak ve ışık tutmak amacıyla dünyanın 
önde gelen dijital dönüşüm hizmet sağlayıcısı GE Dijital ve 
Accenture Digital ile işbirliği için yola çıkıyoruz. Yapılan işbirliği; 
dijitalleşme yolundaki İSO Üyesi sanayi firmalarına yeni bir 
ufuk çizecek, önlerini daha iyi görmelerini sağlayacak. Şirketler 
özellikle dijitalleşme yatırımı yaparken ihtiyacı olan adımları 
zamanında ve kanıtlanmış tecrübelere dayalı olarak atabilecek. 
 
Biz sanayiciler ülkemiz için ekonomik zenginlik yaratmanın 
mücadelesini verirken sosyal dayanışma, toplumsal 
sorumluluklar üstlenmek gibi konulara da değer veriyoruz. Bu 
bağlamda İstanbul Sanayi Odası Vakfımız bünyesinde, yeni bir 
anlayışla etkin bir şekilde etkinliklerimizi sürdürdük. Vakfımız 
aracılığıyla 2013-2018 döneminde ilk kez doktora öğrencilerine 
burs verdik, bursiyer sayımızı 500’e çıkardık ve burs miktarında 
artış yaptık. Muhtelif etkinlikler düzenleyerek bursiyerlerimizi 
sanayicilerimizle bir araya getirdik. Vakfımızın yeni nesil vakıf 
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anlayışı doğrultusunda geliştirilmesi ve yeni başarılara imza 
atması için çalıştık.  
 
Sayın Başkan, Değerli Meclis Üyeleri, Meclisimizin Saygıdeğer 
Onur Üyeleri, Değerli Misafirler ve Kıymetli Medya 
Mensupları, 
 
Bütün bu faaliyet ve başarıları Yönetim Kurulumuzla, Meclis 
Başkanlık Divanımızla, Meclis Üyelerimizle, Meslek Komitesi 
Üyelerimizle ve tüm çalışanlarımızla hep birlikte, el birliğiyle, 
işbirliğinin güzel bir örneğini sergileyerek ortaya koyduk.  
 
Beş yılda yakaladığı sinerji, yarattığı ortak heyecan, sergilediği 
birlik, beraberlik ve dayanışma anlayışıyla İSO geçmişten gelen 
marka değeriyle uyumlu örnek bir sivil toplum kuruluşu 
olmuştur. Ne mutlu bizlere! Bunu hep birlikte başarmış 
olmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz.  
 
Ülke kalkınması için elini taşın altına koyan sanayicilerimiz her 
şeyin en iyisine layıktır ve bundan sonra da öyle olmaya devam 
edecektir. İstanbul Sanayi Odası’nın bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da yarınlara güvenle uzanacağından, sanayimize 
ve ülkemize katkılarını artırarak sürdüreceğinden hiç şüphe 
duymuyorum.  
 
Bu duygular eşliğinde sözlerimi noktalarken; hepinizi, şahsım 
ve yönetim kurulumuz adına bir kere daha saygıyla ve sevgiyle 
selamlıyorum.  
 


